Administratör sökes av
SMAK Certifiering AB Placering Alnarp
SMAK Certifiering AB servar livsmedelskedjan med certifieringar - från primärproduktion till
förädling. Vi har kring 30 revisorer anslutna till oss och tar uppdrag i hela landet. De
standarder vi jobbar med under egen ackreditering är EU:s förordning för ekologisk
produktion, KRAV och Svenskt Sigill. Vi kan också erbjuda t.ex. GLOBALG.A.P., BRC Food
och RIP. SMAK har kontor i Lilla Böslid utanför Halmstad, Rådde Gård nära Borås, Vreta
kluster samt huvudkontoret i Alnarp mellan Lund och Malmö. SMAK Certifiering AB är
dotterbolag till en stiftelse där bland annat LRF, SLU, ICA, COOP och Axfood ingår i
styrelsen – se www.smak.se

Administratör
Nu söker vi en administratör på heltid till vårt kontor i Alnarp, som ligger mellan Lund och
Malmö. I denna tjänst är tanken att du stöttar i administrativa och verksamhetsutvecklande
uppgifter. Du kommer att ha nära samarbete med revisorerna och övrig personal som innehar
stödfunktioner t ex ekonomi och IT. Exempel på arbetsuppgifter är administrering av ärenden,
rapportering av statistik, ta emot kundsamtal, samordna och boka konferenser och möten,
posthantering och stötta revisorerna i deras arbete framförallt i de delar som berör vårt nya
kunddatasystem.
Tjänsten avser ett vikariat på 1 år. Tillträde mitten på mars 2018.
Vi söker en person som…
•
•
•
•
•
•
•

har en högskoleutbildning, meriterande är inom livsmedel- och/eller lantbruk
trivs med ordning och reda
gärna sätter sig in i nya datasystem och har god datorvana
stimuleras av att slutföra sina arbetsuppgifter
kan driva sitt arbete självständigt på ett organiserat och effektivt sätt
har lätt för att kommunicera både muntligt och skriftligt
är en bra lagspelare som har lätt för samarbete

För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten ta gärna kontakt med Gitte Eskhult revisionsledare 040-46 26 81,
Agneta den Braver facklig kontaktperson SACO 0340-20 19 78.
Ansökan med CV och personligt brev skickar du till personal@smak.se senast den 14
december 2017.

